Tramandaí, 24 de maio de 2019
O laço e o abraço
Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço...
uma fita dando voltas.
Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira, circula e pronto: está dado o laço.
É assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braço.
É assim que é o laço: um abraço no presente, no cabelo, no vestido,
em qualquer coisa onde o faço.
E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando...
devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço.
Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido.
E, na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço.
Ah! Então, é assim o amor, a amizade.
Tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita.
Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora,
deixando livres as duas bandas do laço. Por isso é que se diz:
laço afetivo, laço de amizade.
E quando alguém briga, então se diz: romperam-se os laços.
E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço.
Então o amor e a amizade são isso...
Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam.
Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço!
Maria Beatriz Marinho dos Anjos *

******

De um abraço amigo, que nos envolve com afeto, ao mesmo tempo
em que nos deixa livres, precisamos todos. Tanto é que existe um dia especial para este nobre gesto: o Dia do Abraço. O abraço é uma demonstração de carinho, afeto e amizade. Em todo o mundo, existem várias
formas de abraçar alguém, mas, em algumas culturas, as pessoas se
abraçam mais do que em outras. Um abraço vai para além de dois braços, pressupõe algum tipo de intimidade e confiança entre as pessoas
que trocam este afeto.
Na sabedoria bíblica, no livro de Eclesiastes 3.1,5, lemos que “tudo
neste mundo tem o seu tempo”, inclusive, há “tempo de abraçar”. Do
abraço, simplesmente, se diz: Não custa nada e faz muito bem.
Neusila Pohlmann Rocha
Professora de Ensino Religioso e Orientadora Educacional
Unidade de Ensino Capão da Canoa
______________
*(www.recantodasletras.com.br/prosapoetica/2986371)
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Encontro Nacional dos Anos Iniciais - Colégio Sinodal Rui Barbosa
Conselho de Classe Participativo do 2º Trimestre e entrega de Boletins do 1º Trimestre: 5º, 6º, 7º e 8º ano
Entrega de Avaliações dos Anos Iniciais 1º
17h45min
ao 4º ano
Conselho de Classe Participativo do 2º Trimestre e entrega de Boletins do 1º Trimestre: 9º ano e Ensino Médio

Local
Carazinho – RS
CST
CST
CST

Entrega de Avaliações 1º ao 4º ano

A entrega de avaliações do 1º ao 4º ano B será no dia 28 de maio, às 17h45min, no saguão
da Escola, conforme agendamento de horários que foi realizado na reunião do dia 21 de maio.

Conselhos de Classes Participativos - CCP 2º Trimestre e
Entrega de Avaliações do 1º Trimestre
Nos dias 25 de maio e 01 de junho de 2019 teremos o segundo Conselho de Classe Participativo do ano letivo de 2019. Dele participam, além de professores e Equipe Pedagógica, alunos
do 5º ano, alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio e seus responsáveis pedagógicos. Neste
momento também será realizada a entrega de Avaliações do 1º Trimestre. O aluno recebe Ficha
de Acompanhamento do Aluno e o Boletim do 1º Trimestre, passa junto com os responsáveis pelos professores para preencher a Ficha de Acompanhamento do Aluno e conversar sobre o processo pedagógico. Ela tem por objetivos expressar informações referentes aos aspectos atitudinais e às facilidades/dificuldades que os alunos apresentam durante seu processo de aprendizagem. Após o seu preenchimento, ela é enviada pela Equipe Pedagógica às famílias para que tenham ciência do que nela consta. Uma cópia de cada Ficha fica na pasta da turma na Escola.
O dia do Conselho de Classe Participativo e entrega de avaliações é dia letivo, sendo registrada presença para o aluno que comparecer e participar do CCP e falta para quem não comparecer.

Segue a distribuição das turmas e horários para os dias 25 de maio e 01 de junho de 2019:
25 de maio de 2019

01 de junho de 2019

Horário

Turma

Horário

Turma

07h30min

AI5ºB

07h30min

AF9ºA

08h20min

AI5ºD

08h20min

AF9ºC

09h10min

AF6ºA

09h10min

EM1ªA

10h

Intervalo

10h

Intervalo

10h20min

AF7ºA

10h20min

EM2ªA

11h10min

AF8ºA

11h10min

EM3ªA

Festa Junina 2019

A Festa Junina será no dia 15 de junho de 2019, no horário das 14h às 18h, com comidas e
brincadeiras típicas.

Organização da Festa Junina

Na última reunião de Pais Representantes no dia 20 de maio foi realizado o sorteio para a
barraca que cada turma ficará responsável e acordado como seria a organização da festa neste
ano:


Cada turma deverá se organizar com os insumos e brindes;



As barracas não podem ultrapassar a metragem de 3x3m;



As doações podem ser entregues na secretaria do Colégio, onde ficarão guardados
para a turma até o dia festa;



As bandeirinhas para decorar o ginásio serão confeccionadas pelos alunos do 6º ao
Ensino Médio, por intermédio do projeto Sustentabilidade desenvolvido e apresentado
pelos alunos do 8º ano;



A decoração das barracas será feita pelos alunos dos Anos Iniciais, com base no projeto Sustentabilidade desenvolvido e apresentado pelos alunos do 8º ano;



A montagem das barracas deverá ocorrer somente na sexta-feira à noite antes da
Festa;



O CPM irá adquirir os produtos que faltarem e forem apresentados pelos pais representantes na reunião do dia 10 de junho.

O sorteio das barracas:
Turma

Barraca

1º ano

Bolo

2º ano

Pinhão

3º ano

Cachorro-quente

4º ano

Pizza

5º ano

Pipoca

6º ano

Argola

7º ano

Pescaria

8º ano

Boliche

9º ano

Boca do Palhaço

1ª série

Pescaria

2ª série

Cadeia

3ª série

Bebidas e doces

Atividades Complementares – Língua Espanhola

O Colégio está oferecendo para os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental aulas
de Língua Espanhola, conforme segue abaixo. As inscrições devem ser feitas na secretaria do
Colégio pelo responsável financeiro.
Língua Espanhola

AF6º ao 9º ano

Sexta-feira
15h30min – 17h10min

R$ 120,00 (duas horas/aula por semana)

GERAL
Formação Continuada

Nos dias 30 e 31 de maio e 01 de junho acontecerão no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, em Lajeado/RS, o Encontro Nacional de Professores de Ensino Religioso e o 26º Encontro de Liderança Jovem das Escolas da Rede Sinodal de Educação. 7 professores e orientadores religiosos representarão as Unidades Dohms e o
Colégio Sinodal Tramandaí no evento. Além disso, um aluno da Unidade Higienópolis e um aluno da Unidade Zona Sul participarão.

Conceitos no Portal

Informamos que em abril publicamos os conceitos de todos os níveis, anos e séries
de nossas Unidades Dohms e Colégio Sinodal Tramandaí no Portal do Responsável. As famílias terão acesso aos conceitos específicos do nível, ano ou série em
que o filho estuda.

